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الطلبة والطالبات وأولياء األمور
( آلخر تعديل الوزارة طبقًا بسيطةشرح املنهج بطريقة  من الشيت ) اجلزء األول 

) اجلزء الثاني  من الشيت األسئلة واإلجابات (

شيت الشرح وشيت األسئلة مقسم إىل فصول و دروس للتسهيل على الطلبة والطالبات يف املذاكرة

احملافظات (  -الكتاب اخلارجي  –مناذج الوزارة  –األسئلة شاملة ) أسئلة كتاب الوزارة 

ثم مراجعة األسئلة من شيت األسئلة (  –القيام مبذاكرة الدرس من شيت الشرح لالستفادة من الشيت 

مبادرة ) الرحمة حلوة (
( جمانى ( طباعة الشيت  ) الرجاء االتصال بي وسأقوم بطباعة الشيت هلم  أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا

لدراسات  )الرجاء االتصال بي وسأقوم بإعطاء الدرس جمانى (( اخذ درس يف ا أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا 

) في محيط القاهرة والجيزة (

: والطالبات  ها على الطلبةعتوزيأو مكتبة  ( لالستفادة  منها  أو  مدرس  (  و متاحة ألى )  للطلبة والطالبات )  متاحة الشيتات

ات  ووضع امسه عليها فلن أساحمه نهائيًا وسأخذ حقي منه يوم احلساب : اذا قام أي مدرس بإزالة امسى من الشيت  ملحوظة
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تعريف
البيئة

:يضم و نعيش فيه  الذى  مكانال هو
 مثل  ) التقدم يف الصناعة (  ضاريةاحلظارر امل  -  مثل ) التضاريس ( طبيعيةالظارر امل

 السكن ( –مللبس ا –املشرب  –يتوفر به مقومات احلياة ) املأكل

البيئة تؤثر يف اإلنسان وفى نفس الوقت اإلنسان يؤثر فيها 

) البيئة تؤثر يف اإلنسان (  ) الرعي (  (حتدد نوع النشاط االقتصادي لإلنسان  )البيئات الصحراوية  مثال

 نسان يؤثر يف البيئة () اإل  (اإلنسان  يقوم بزراعة األراضي ) البيئات الزراعية

( الساحلية -الصحراوية   –الصناعية   -الزراعية  ) البيئات    البيئات أنواع

التنوع أسباب
) اتساع مساحة مصر  ) اكثر من مليون كم مربع

نخفضات (امل –بحار ال –نهر النيل  –ضاب اهل -بال  اجل)  مثل  تنوع مظارر السطح

نبات ... ( –مصادر طاقة  –ية ) معادن تنوع املوارد الطبيع

(تنوع اإلنتاج االقتصادي  )  (   تنوع الثروات الطبيعة)  نتيجة التنوع

املختلفة بني البيئات فاصلة  ال توجد حدود تداخل البيئات

مثال
البيئية الصناعية توجد داخل البيئة الزراعية

الزراعية  ( مثل  ) مصنع الطوب األمحر يوجد  داخل األرض

) البيئة الزراعية توجد داخل البيئة الصحراوية مثل ) الواحات بها زراعة

) البيئة الصناعية توجد داخل البيئة الساحلية مثل  ) صناعة السفن

الدرس التمهيدي ) البيئات المصرية (

الوحدة األولى  ) البيئة الزراعية (

خصائص البيئات المصرية

التنوع

التداخل
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نتااتاملالبيئات األخرى ما حتتاج اليه من  ومتد كل بيئة تعطى تعريف التكامل

مثال
: باالحتياجات اآلتية مثللبيئة الصناعية   البيئة الزراعية تمد ا

 املنتاات احليوانية (   –) احلاصالت الزراعية

: باالحتياجات اآلتية مثلالبيئة الصناعية تمد البيئة الزراعية   
    اآلالت الزراعية (    –) املصنوعات

ما تمدنا به البيئاتالبيئات
احليوانيةواملنتاات الزراعية اصيل باحمل متدنا البيئة الزراعية

) مثل منام احلديد يف الواحات البحرية (  املختلفةمتدنا باملعادن البيئة الصحراوية

واآلالت الصناعية متدنا بالصناعات املختلفةالبيئة الصناعية

األمالح ( –) األمساك   مثل  متدنا بالثروات املائيةالبيئة الساحلية

التكامل

ما تمدنا به البيئات
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يتوفر بها مقومات الزراعة اليتالبيئة  ريالبيئة الزراعية  التعريف

مرتبطة بالزراعة األخرى األعمال(   املياه –الرتبة اخلصبة )   رى املقومات الزراعية 

نهر النيل والدلتا ضفيتاستقر املصريني القدماء على  قديما

(  األرضبزراعة  ألن اإلنسان قام  )     اإلنسان املصري  استقرار 

ذلك إىل ارتباط اإلنسان باألرض وعدم تركها أدى

الشرحاألنواع
 مياهالزراعة على 

نهر النيل
 منخفض الفيوم (  –الدلتا  -اخلصبة فى ثالث أماكن      ) الوادي  توجد يف السهول الفيضية

تسمى زراعة فيضية (         مليون فدان(     8.5  )  املساحة (

الزراعة على 
الجوفية  المياه

)  تقوم الزراعة على مياه  )  اآلبار والعيون

 توجد يف الواحات

زراعة تعتمد 
األمطارعلى 

 ( البيئة الساحلية ) الشماليتوجد يف الساحل

 الشتوية األمطارتعتمد على

(  الدرس األول  ) خصائص البيئة الزراعية

أنواع الزراعة على حسب نوع الري

الزراعة المطرية

الزراعة المروية
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كل مثلث كبريعلى ش الشكل

متتد ) القاعدة  (  على ساحل البحر املتوسط     ) الرأس  (  مشال مدينة القاررة

  % من مجلة املساحة  الزراعية يف مصر 55اكثر من المساحة

) الوجه البحري (  11عدد المحافظات

–البحرية  –بور سعيد  –دمياط  –غربية ال –الشرقية  –كفر الشيخ  –املنوفية  –الدقهلية المحافظات

( أجزاء من حمافظة اجليزة )  –اإلمساعلية  –القليوبية  -اإلسكندرية 

األطراف 
الشمالية للدلتا

: مناطق ال تصلح لقيام الزراعة بسبب
 وجود مستنقعات ( –) زيادة نسبه امللوحة

(كيلو مرت  1000ميتد بالطول حواىل )   االمتداد

وجد األراضي اخلصبة على جانيب نهر النيل      ) من أسوان إىل القاررة (ت

)  28المساحة نصف مساحة الدلتا (حوالي % من مجلة مساحة األرض الزراعية يف مصر

) الوجه القبلي (     9عدد المحافظات

أسوان-األقصر  –قنا  –سوراج  –أسيوط  –املنيا  –بنى سويف  –يوم الف –اجليزة المحافظات

اقرب املنخفضات الصحراوية  لوادي النيلالخصائص

 يف الصحراء الغربية (     من الوادي(    الشمال الغربي  فى )يقع (

االتصال بنهر
النيل

) عن طريق ترعة )  حبر يوسف

 يدخل حبر يوسف  املنخفض

 ةإىل املنخفض مياه النيل والرتبة الطينير يوسف  حب جيلب

يتميز بالرتبة اخلصبة الطينيةاملنخفض   اصبح  النتيجة

 اصبح يتميز عن باقي املنخفضات الصحراوية

تقع  يف مشال منخفض الفيوم   )  حبرية قارون ترتفع بها نسبه األمالح   ( بحيرة قارون

مناطق السهول الفيضية في مصر

دلتا نهر النيل

وادى النيل

منخفض الفيوم
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تعريف السهل 
الفيضى

توية تتكون على جانيب النهرري ارض مس

 بسبب الرواسب الطينية اليت ينقلها نهر النيل من منابعة

يقوم نهر النيل بنقل الرواسب الطينية من املنابع ) خاصة وقت الفيضان ( شرح

 ترسيب الرواسب الطينية على جانيب نهر النيل

يؤدى إىل تكوين السهل الفيضى

مالحظات

أنواع الزراعة على حسب نوع الري

ت الدلتا ) الوجه البحري (محافظا

(القبلي) الوجه  الواديمحافظات 
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شكل السطحالمنطقة
مرتفعة بها ( أجزاءاستواء السطح  ) عدم وجود  والدلتا الوادي

( الزراعة سهولة قيام )  أدى استواء السطح إىل

على شكل مدرجات واسعة األرض منخفض الفيوم
(  الزراعية األراضي لري املياهلرفع  السواقي استخدام)   أدت إلى

صر معتدلمناخ م الحرارة

) الشتاء ) اعتدال احلرارة * الصيف  ) ارتفاع احلرارة  (     

) فصل الشتاء (   قليلة أمطار األمطار

يف الزراعة األمطار مياهمصر على عدم اعتماد   النتيجة

منطقة  الساحل الشمالي تسقط عليها  أمطار متوسطة يف فصل الشتاء ملحوظة

ام الزراعة فى الساحل الشماىل ( على االمطارأدى ذلك  إىل  ) قي

المياهمصدر 
ترتبط البيئة الزراعية يف مصر باملياه العذبة

  على نهر النيل الفيوم (  ضمنخفوالدلتا  و  الوادي) فى تعتمد الزراعة يف مصر

) إقامة املشاريع لتوصيل مياه النيل لألراضي الزراعية )  عن طريق شبكات الري

الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية في مصر

السطح

توافر مصادر  المياه  ) نهر النيل (

المناخ
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الموقع( اسم المشروعمثال ) المشاريع

المشاريع فى الدلتا
ترعة اإلمساعيلية الترع

ترعة النوبارية

ترعة اإلبراريمية

 شرق الدلتا

 غرب الدلتا

غرب الوادي

المشاريع فى الوادى
القناطر اخلريية  القناطر

 أسيوط –قناطر أسنا

 على راس الدلتا

 الوادي (على جمرى نهر النيل (

أسوان  السد العالي  السدود

المشاريع فى الفيوم
ترعة حبر يوسف الترع

خترج من ترعة اإلبراريمية

الفيوم

الفيومقناطر الالرونالقناطر

الزراعية األراضيمن النهر إىل  املياهقناة مائية يتم حفررا لتوصيل  الترع

( املرتفعة األراضيإىل   املياه لنقل اهاملييرفع منسوب  ) مائيحاجز  القناطر

األنهاريقام على  رندسيبناء  السدود

حيمى من الفيضان

  اخنفاض منسوب النهر أوقاتيف  املياهيوفر  

مشاريع توصيل مياه النيل لألرض الزراعيةاهم 

تعريفات
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منخفض الفيوم ( –الدلتا  –) وادى النيل    توجد فى ثالث مناطق تربة طينية ري النوع

(  النهر جانيبمت ترسيبها على )    السنني  آللفاجلبها نهر النيل من التكوين

( من الرمال  قليلةنسبة تتكون من )  تتكون من نسبه كبرية من الصلصال    مكونات التربة

خصبة سوداء اللون مسيكةتربة رى المميزات

فى رذه األراضى الزراعيقيام النشاط األهمية

رو النبات الذى ينمو تلقائيا دون تدخل اإلنسان بزراعته فالتعري

) مثل  ) أشاار الغابات

) بسبب كثافة النشاط الزراعي  (  يف البيئة الزراعية  ندرة النبات الطبيعي الخصائص

ضفاف النهر ( -ينمو النبات الطبيعي  على  )  جوانب الرتع    مكان النمو

) ال يربيها اإلنسان (ليت ال يستأنسها اإلنسانري احليوانات ا التعريف

  الذئب ( -مثل ) الثعلب

يف البيئة الزراعية  الربية احليواناتندرة  الخصائص

  ( ألنها)اجتهت حنو الصحراء

الشرحالخصائص
تعتمد عليها الزراعة  ) جبانب اآلالت الزراعية ( األيدي العاملة

راعة إىل السوق الداخلية والسوق اخلارجية  ) لتسويق املنتاات (حتتاج الز السوق

حتتاج الزراعة إىل وسائل النقل ) نقل احملاصيل من املزارع إىل األسواق ( النقل

التربة

النبات الطبيعي والحيوان البرى

النبات الطبيعي

البرى الحيوان

البشرية للبيئة الزراعيةالخصائص 
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( 2006( مليون نسمة   عام )  72.8عدد السكان يف مصر  )  عدد السكان

(رم سكان البيئة الزراعية املروية ) الريف  الريف

 الفيوم (  –الوادى  –يتواجد سكان الريف  فى ثالث مناطق ورى   ) الدلتا

    مليون نسمة ( 41) اكثر من  نسبة السكان

( عواصم احملافظات احملافظات احلضرية و)  رم سكان املدن  الحضر

 السويس ( –بورسعيد  –اإلسكندرية  –مثل ) القاررة

 ( 31نسبه السكان ) مليون نسمة

يرتكز السكان يف املناطق القريبة من  يتركز السكان

  ( جمرى نهر النيل)*(  فرعى دمياط ورشيد )

املناطق املمتدة حنو الصحراءيقل السكان يف   يقل السكان

بسبب قلة جودة الرتبة

الدلتا من مناطق الرتكز السكاني الخصائص

يوجد يف حمافظات الدلتا من سكان البيئة الزراعية  اكرب عدد

 (العمراني) بسبب الزحف يف الدلتا    الزراعية  األرضتراجع مساحة  مساحة األرض

   (  على األرض الزراعية املباني  بناء)

اقل عدد سكان من الدلتا  الخصائص

الزراعية األرضضيق  السبب

الدرس الثاني )  سكان البيئة الزراعية (

توزيع السكان في البيئة الزراعيةمناطق 

الوجه البحري ) الدلتا (

( –الوجه القبلي  ) وادى النيل  منخفض الفيوم

مناطق تركز السكان في البيئة الزراعية
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مرتفع عن حمافظات احلضر الطبيعية يف البيئة الزراعية معدل الزيادة السكانية معدل الزيادة

* تعدد الزوجاتاإلجنابكثرة  السبب * الزواج املبكر      

زيادة معدل الزيادة الطبيعية للسكان يف البيئة الزراعية النتيجة

عدد السكان يصبح اكثر من املوارد (      اكل اقتصادية كبريةيؤدى إىل إثار سلبية ومش (

اإليجابية العادات

التعاون فيما بينهم

احرتام الكبري

التزاور بني الناس بعضهم لبعض

 عدم بيع أو البناء عليها (     الزراعية باألراضيالتمسك (

السلبية العادات

 إلناثاتفضيل الذكور على

 الزراعة أعماليف  األطفالاستخدام

 الذكور األطفالاحلرص على اجناب اكرب عدد من

 (  املرأةيؤثر على صحة  )     لإلناثالزواج املبكر

  القراءة والكتابة فال يعرما األميةتعريف 

( 100× دد السكان مجلة ع÷ القراءة والكتابة  ف= ) عدد ما ال يعر  األميةنسبه قياس نسبه األمية 

( من سكان الريف  %50تصل إىل )    يف الريف بني السكان األميةارتفاع نسبة األمية

قامت الدولة جبهود يف حتسني احلالة االجتماعية يف الريف عن طريقجهود الدول 

  يف الريف  (انتشار التعليم  زيادة عدد املدارس يف الريف    ) أدى إىل 

خصائص سكان البيئة الزراعية

الخصائص االجتماعية

الخصائص التعليمية

معدل زيادة عدد السكان

الزيادة الطبيعية للسكان في البيئة الزراعية
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الخصائص
اخنفاض مستوى دخل الفرد

اخنفاض مستوى املعيشة

انتشار البطالة

) مثل البطالة (   بسبب املشكالت االقتصادية يف البيئة الزراعية أسباب الهجرة

قيام الشباب ) خاصة الذكور ( إىل اهلارة إىل داخل الدولة أو إىل خارج الدولة

نتائج الهجرة
الداخلية

 من الريف إلى المدن ليةنتائج الهجرة الداخ
زيادة أعداد سكان املدن

يف املدن ظهور العشوائيات واملساكن العشوائية

ارتفاع نسبة الذكور يف املدن

تناقص نسبه العاملني بالنشاط الزراعي

رو انتقال الفرد داخل الدولة من حمافظة إىل أخرى لفرتة زمنية  طويلةالداخلية الهجرة

رو انتقال الفرد من دولة إىل دولة أخرى لفرتة زمنية  طويلةةالهجرة الخارجي

رم األفراد يف سن العمل وال يعملونالبطالة

ري مناطق مت بنائها بدون ختطيط وبدون  علم الدولة عن طريق وضع اليدالعشوائيات

تكون  عادة  حول اطراف املدن

الخصائص االقتصادية

الهجرة

تعريفات
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جهود الدولة لحل المشكلةالمشكلة
توفري فرص عمل لشباب اخلرجني بطالةال

تقديم مشاريع تنمية متوسطة وصغرية للشباب

للمزارعنياجلمعيات الزراعية لتقديم قروض  إنشاء

 (  والبذور وشراء  باألمسدةمد املزارعني دعم الفالحني)  إنتاجهم

املدارس يف الريف أعداداالرتمام بزيادة  األمية

مراكز لتعليم الكبار إنشاء

مشكالت صحية
انتشار األمراض

أدى إلى انتشار األمراض فى البيئة الزراعية استخدام مياه الترع والمصارف الملوثة
: قامت الدولة بالجهود في حلها عن طريق
مراكز صحية  ) مستوصفات ( إقامة

 واملياه النقيةمد الريف بالكهرباء

 الصحياالرتمام بالصرف

: بناء السد العالي غمرت مياه بحيرة ناصر أراضي سكان النوبة فقامت الدولة باآلتيبعد تهجير سكان النوبة 

قرية وادى العرب ( -مسبل   أبوقرية   –) قرية ابريم  البديلة بعض القرى السكنية إنشاء

مناطق صناعية صغرية لتشغيل الشباب إنشاء

بعض مشكالت البيئة الزراعية وجهود الدولة لحلها
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نسان للموارد املتاحةرو استخدام اإل تعريف النشاط االقتصادي

 ملبس ( -مشرب   –حتى يتمكن من سد احتياجاته من ) مأكل

السياحة  –صناعة حرفية  –صيد األمساك  –الزراعة  أنواع النشاط االقتصادي

النشاط تعريف 
الزراعي

 ( احملاصيل الزراعية  إلنتاج )   األرضزراعة رو

 تربية الدواجن    -   تربية احليوان

يعمل بالنشاط الزراعي معظم سكان البيئة الزراعية  الزراعيالنشاط 

 بسبب توافر عوامل كثرية

عوامل قيام النشاط 
الزراعي

 الرتبة الفيضية اخلصبةوجود

( شبكة الرتع    -رشيد (      –) دمياط فرعيه  –) نهر النيل    املياهفر موارد اتو

فر وسائل النقل اتو

األمثلةمحاصيلاهم ال
الذرة    – األرز  -القمح   الحبوب الغذائية

) حماصيل منتاة للسكر (  بنار السكر -قصب السكر   المحاصيل السكرية

الكتان –القطن  المنسوجات

الليمون ( –) املاجنو  الفاكهة أشاار –الفول  –العدس  أخرىمحاصيل 

لحيوان (ل غذاء)  يستخدم  الربسيم

 األغنام – األبقار –اجلاموس  هم الحيواناتا

(  احلظائر  –احلقول  تربى يف  )  التربية

اجللود  ( – األلبان -سد حاجة السكان من   )  اللحوم   األهمية

) الدرس الثالث  )األنشطة االقتصادية في البيئة الزراعية

يوانالنشاط  الزراعي وتربية الح

اهم المحاصيل الزراعية

تربية الحيوان
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المصايد
 فرعيه ) دمياط ورشيد ( –مصايد نهر النيل

(  حبريه قارون بالفيوم)  مثل    الرتع  – البحريات

من األمساك ( اإلنتاجلزيادة  )      املزارع السمكية إنشاء

الصيد الغري قانونى مثل ) وضع مواد سامة لصيد االمساك بسهولة  ملحوظة

رذه األمساك تكون ملوثة وسامة

يؤدى ذلك إىل إصابة اإلنسان بعد تناوهلا بأمراض خطرية

الزراعية يف البيئة  تنوع املوارد الطبيعية  التنوع

أدى ذلك إىل تنوع الصناعات احلرفية النتيجة

*     اليدويالسااد  الصناعات أنواع   األثاث*    الفخار   

) صناعات غذائية  )  حفظ وتعليب التمور

اآلثارالسياحية األماكن
السواقي*  عني السيليني   * حبرية قارون   الفيوممحافظة  

حضارة ) تل بسطه (آثار الشرقيةمحافظة   

(  الزخارف –املشغوالت  – األثاث – املبانيأشكال الرتاث النوبي  )  النوبة

األماكنالبيئة الزراعية تعترب منطقة جذب سياحي يف بعض ملحوظة

صيد األسماك

الصناعات الحرفية

النشاط السياحي
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األسبابوالحل المشكلة
 األرضتناقص 

الزراعية
 ( الزراعية األرضعلى  املباني إقامة ) العمرانيالتوسع

 األمحرجتريف الرتبة لصناعة الطوب

سن القوانني اليت جترم جتريف الرتبة جهود الدولة

تشايع املزارعني على التوسع األفقي والرأسي لألراضي الزراعية

(   الري مياهيف استخدام  اإلسراف)  و   الدائم الرينظام  الزائد الزراعيالصرف 

 الزراعية ( تدرور الرتبة )   إىلذلك يؤدى

الري بالتنقيط ( –إدخال نظم ري حديثة ) الري بالرش  جهود الدولة

إنشاء املصارف احلديثة

اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية التلوث البيئي

راعيةيؤدى إىل تلوث الرتبة الز

تشايع املزارعني الستخدام األمسدة العضوية بدل من األمسدة الكيماويةجهود الدولة

للموارد الطبيعية بها ئالمشكالت في البيئة الزراعية سببها االستخدام السيملحوظة

واألرض الزراعية قناة يتم حفررا عند منسوب اقل من منسوب الرتع صرفمال

 الرتبةعن حاجة الزائدة  املياهتعمل على صرف

إزالة الطبقة السطحية من تربة األرض الزراعية  تجريف التربة

يؤدى إىل تدرور الرتبة

المشكالت المرتبطة باستخدام موارد البيئة الزراعية

تعريفات
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تعريف البيئة 
الصناعية

الصناعةتقوم فيها التى  ناطقرى امل

 املختلفة بالصناعات سكان البيئة الصناعيةيعمل معظم

ويل املادة اخلام إىل سلع ومنتاات لسد احتياج السكانحترى  مفهوم الصناعة

) مثال حتويل القطن إىل مالبس (

مكان إنشاء
المصانع

يتم إنشاء املصانع يف مناطق بعيدة عن التامع السكاني 

  التلوث الناتج عن املصانع (املناطق السكنية ) حتى تتانب

 األسواق (   –  لطاقةامصادر  -   املواد اخلام مصادر  )   تكون املصانع قريبة منالبد ان

عند بناء املصانع  الرياح  جيب مراعاة اجتاه  الرياحاتجاه 

(  بفعل الرياحلحتى ال تتاه األدخنة وامللوثات الصناعية ) لمناطق السكنية

مثالأنواع المادة الخام
السكر قصب  –القطن  – الذرة –القمح  مواد خام زراعية

اجللود –األلبان  –اللحوم مواد خام حيوانية

الفوسفات –املنانيز  –احلديد مواد خام معدنية

) الرخام  (  صخور مواد خام صخرية

الوحدة الثانية ) البيئة الصناعية (

) الدرس األول )   العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة

ات ( الطبيعيةالعوامل ) المقوم

الموقع الجغرافي

الظروف المناخية

المواد الخام )  الالزمة لقيام الصناعة (
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حتتاج املصانع إىل مصادر طاقة خمتلفة إلدارة املصانع األهمية

كريوسني (ال –املازوت  –) البنزين  ومشتقاته البرتول  مصادر الطاقة

 الطبيعيالغاز

الفحم

طاقة الرياح( -  الشمسيةطاقة الالطاقات النظيفة  )  نظيفةالطاقة ال

من التلوث تعمل الطاقة النظيفة على محاية البيئة

األهميةالعوامل
العاملة  األيدي

والخبرة الفنية
 العاملة املدربة واملهارات الفنية األيديوجود

ناعةيؤدى إىل جناح الص

 الصناعاتنوعيه  قيام الصناعة وحتسني أساسيعترب من  رأس المال

  شراء املادة اخلام ( –دفع أجور العاملني  –)شراء اآلالت ال نه يقوم باآلتى

النقل والمواصالت
  تقوم من العوامل المهمة في الصناعة حيث: وسائل النقل باآلتي

رخيصة  ( بأسعار )  واملنتاات  نقل العمال واملواد اخلام

 سيارات ( –حبرية  –نهرية  –يوجد يف مصر شبكة طرق ) حديدية

( الصناعية للمنتاات ) طلب السكان احمللينيرى السوق احمللية   السوق

املنتاات املصرية ( واإلفريقية والعربية األجنبية) طلب الدول  رى السوق اخلارجية

وتقليل نسبة  البطالة فرص العمل الصناعة توفر فرص العمل

 من السكان عدد كبري  يعمل بالصناعة

املنتاات الصناعية لسد احتياج السكان توفر  المنتجات الصناعية

 القوميتسهم يف زيادة الدخل  القوميالدخل 

للخارج احلصول على العملة الصعبة من خالل تصدير املنتاات الصناعية

للسكان (    والثقايف واالجتماعي التعليمي)  ستوى امليف ارتفاع تسهم الصناعة  االجتماعي المستوى

: هى في البيئة الصناعية مجاالت العمل المتاحة ملحوظة
النقل واملواصالتالتاارة والبنوك*  ت آاملصانع واملنش *

العوامل البشرية

أهمية البيئة الصناعية

مصادر الطاقة الالزمة لتشغيل المصانع



دراسات اجتماعية (  ملخصات)مذكرات دراسات اجتماعية ( )بوك  باسم   الفيس صفحة  مرفوعة على شيتات ) حتيا مصر (   (01226084618) وليد نصرى  

الصف السادس االبتدائي ( –الثاني والثالث اإلعدادي ول و األ الصف ) الدراسات االجتماعية -األول الثانوي   الصف -  الصف الثالث الثانوي اجلغرافيا

حة
صف

ال
2

0

ثالمالعالقة
 البيئة الزراعية

توفر
ةللبيئة الصناعي

   ( الذرة -قصب السكر  – الالزمة للصناعة  ) مثل القطناملواد اخلام  

العاملة       األيدي

 العاملني بالصناعةحاجة  إلشباع الزراعيةاملنتاات 

البيئة الصناعية
توفر

للبيئة الزراعية

 ( منتاات غذائية صناعية    -كهربائية       أجهزةاملنتاات الصناعية )

األدوية*  * املخصبات الكيماوية   للرتبة          األمسدة 

حصد احملاصيل (مثل آالت الزراعية  )  اآلالت

األمية نسبه ارتفاع نسبه التعليم واخنفاض التعليم

ورفاريتهم األطفالاالرتمام بتعليم  األطفال

مشاركة املرأة يف العمل المرأة

املشاركة يف النقابات العمالية للمحافظة على حقوق العاملني ابات العماليةالنق

اإليجابيةالعادات 
التعاون بني العاملني

احرتام مواعيد العمل

االنتظام يف العمل

التدخني داخل املصانع العادات السلبية

 ترك املخلفات الصناعية بدون معاجلة

العالقة بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية

خصائص سكان البيئة الصناعية

يد للعاملين في البيئة الصناعيةالعادات والتقال
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قديماالصناعة 
عرف املصري القديم الصناعة القدماء المصريين

صناعة   -الزيوت  –صناعة املنسوجات  –صناعة اخلزف  –معدات حربية  –) أدوات زراعية   اهم الصناعات

احللى (  تشهد اآلثار على  مهارة ودقة الصانع املصري

الصناعة حديثًا
الدولة احلديثة(بداية الصناعات احلديثة ) مؤسس كانت  محمد على

صناعة املواد الكيمائية ( -صناعة السفن –) صناعة السكر الصناعات احلديثة   اهم الصناعات

باإلضافة إىل ازدرار الصناعات السابقة

تنوع الصناعات وتزداد يوم بعد يوم األن

رى صناعات تعتمد على العمل اليدويالتعريف

لس مال قليأحتتاج إىل رالخصائص

* الفخار     * السااد مثال اليدويحفر اخلشب

صناعة يتم  فيها حتويل املواد اخلام إىل صورة أخرى ) صناعية (  لتقليل وزنها وحامهاالتعريف

) جبانب اآلالت (    عاملة كثرية أيدىحتتاج إىل  الخصائص

( * تصنيع اجللودواخلضروات الفاكهة* حفظ وتعليب   حلج القطن  صناعة )مثال

رى صناعات تعتمد على اآلالت احلديثةالتعريف

العاملة األيدييقل فيها الخصائص

(  والكمبيوتر الكهربائية األجهزة)  *( والسيارات   اآلالتصناعة  ) مثال

) الدرس الثاني ) الصناعة والمناطق الصناعية

المصرية الصناعات  أنواع

الصناعات الحرفية )  اليدوية (

الصناعات البسيطة

الصناعات الحديثة

الصناعات المصريةطور ت
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األمثلةالصناعات
واخلضروات الفاكهةالسكر      * حفظ وتعليب الغذائيةالصناعات 

املالبس اجلارزة    * املفروشاتالغزل والنسجصناعة 

* الصناعات المعدنية نيوممواأللاحلديد والصلب

ت الهندسية االصناع
ةوالكهربي

 * اإلليكرتونية األجهزةالثالجات      

 واآلالتالسيارات

* الصابون والعطور   ألدوية*  ا    األمسدةالصناعات الكيماوية

اهم الصناعاتالمنطقة
صناعة الغزل والنسيج    - صناعات غذائية  العاشر من رمضان

صناعة الغزل والنسيج –غذائية الصناعات ال –   الصناعات اهلندسيةالسادس من أكتوبر

الصناعات الكيماوية   –صناعة الغزل والنسيج  – رندسيةصناعات  - صناعة احلديد والصلب حلوان

الصناعات اهلندسية –الغزل والنسيج صناعة  – صناعة األلومنيومحمادينجع 

الصناعات الغذائية    –  صناعة الغزل والنسيجالمحلة الكبرى

صناعات كيماويةأسوان

املصانع عدد تطوير الصناعات وزيادةالتطوير

تقليل نسبه البطالة (ل)   العاملة األيديتشغيل األيدي العاملة

ةاملصرية واحلصول على العملة الصعب الصادراتزيادة العملة الصعبة

القوميزيادة الدخل القوميالدخل 

اهم الصناعات في مصر

صناعيةأهداف الدولة من  إنشاء المناطق ال

المناطق الصناعية في مصر
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ارتفاع أسعار املواد اخلام الالزمة للصناعة األسعار

) ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج   ) مثل اآلالت الصناعية

  ) تسبب مشكلة فى الصناعة املصرية (   زيادة تكلفة مصادر الطاقةمصادر الطاقة

ادر  الفنية  ) األيدي العاملة املدربة املاررة (نقص الكوالكوادر الفنية

اخنفاض اجلودة يف املنتاات الصناعيةالجودة

قلة إقبال رؤوس األموال ) رجال األعمال ( على االستثمار الصناعي االستثمار

التهرب اجلمركيالتهرب

السببالمشكلة

البيئيالتلوث 
 تلوث الهواء

 لغازات من مداخن املصانع ) يؤدى إىل تلوث اهلواء (وا األدخنةخروج بسبب

  الماءتلوث
 مخلفات المصانع السائلة في نهر النيل  اءقالبسبب: يؤدى إلى
 النيل  مياه)تلوث ( * والكائنات احلية املائية ( األمساكموت ( 

ىل انتهاء رذه املوارديؤدى إ بشكل سيئنتياة استخدام املوارد الطبيعية  استنزاف الموارد

 تؤدى إىل نفادراو املوارد(  م)اإلفراط وسوء استخدا استنزاف املوارد تعنى

بسبب رارة سكان الريف إىل املدن الصناعية  ازدحام المدن

املدن  وظهور املناطق العشوائية مازدحاإىل  أدى

) الدرس الثالث  ) مشكالت الصناعة و البيئة الصناعية

المشكالت التي تواجه الصناعات المصرية

مشكالت البيئة الصناعية في مصر
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سكنيةنقل املصانع اليت تضر بالبيئة  خارج املناطق ال نقل المصانع

الغازات الضارة صزيادة املساحات اخلضراء المتصا

الغبار من اخلروج عتركيب مرشحات على مداخن املصانع وإنشاء فالتر ملن تركيب المرشحات

مثل مصانع اإلمسنت

االرتمام بتطوير الصناعات وتعديل خطوط اإلنتاج تطوير الصناعات

اهلدف منه تقليل العوادم واملخلفات

إنشاء وزارة البيئة إلصدار قوانني حتمى البيئة من األخطار بيئةوزارة ال

وقف اهلارة من الريف إىل املدن وقف الهجرة

جتريم الزحف العمراني على األراضي الزراعية

بناء مدن سكنية جديدة لسكان العشوائيات

االنفتاح على العامل اخلارجي  االنفتاح

ستثمار يف مصر يف جمال الصناعةتشايع العرب واألجانب على اال

فتح أسواق داخلية وخارجية جديدة األسواق

تخريج عمالة  فنية مدرية (لاالرتمام بالتعليم الفين والصناعي  )  التعليم

حماولة تقليص حام الواردات من اخلارج حجم الواردات

أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
لجميع الطلبة والطالبات

جهود الدولة لعالج مشكالت البيئة الصناعية

مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة
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الدراسات االجتماعية ( فيتحيا مصر شيتات ) 

الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

لسادس االبتدائىاالصف 
2019   / 2018      األولالفصل الدراسي 

/ وليد نصرى األستاذ إعداد

الجزء األول ) ملخص شرح التاريخ (
(جاباتاإلالجزء الثاني   ) األسئلة و
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الطلبة والطالبات وأولياء األمور
( طبقًا آلخر تعديل الوزارة بسيطةشرح املنهج بطريقة  من الشيت ) اجلزء األول 

الثاني  من الشيت األسئلة واإلجابات () اجلزء 

شيت الشرح وشيت األسئلة مقسم إىل فصول و دروس للتسهيل على الطلبة والطالبات يف املذاكرة

احملافظات (  -الكتاب اخلارجي  –مناذج الوزارة  –األسئلة شاملة ) أسئلة كتاب الوزارة 

ثم مراجعة األسئلة من شيت األسئلة (  –شرح لالستفادة من الشيت القيام مبذاكرة الدرس من شيت ال

مبادرة ) الرحمة حلوة (
( جمانى ( طباعة الشيت  ) الرجاء االتصال بي وسأقوم بطباعة الشيت هلم  أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا

( اخذ درس يف الدراسات  )الرجاء االتصال بي وسأقوم بإعطاء الدرس جمانى ( أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا 

) في محيط القاهرة والجيزة (

: والطالبات  ها على الطلبةعتوزيأو مكتبة  ( لالستفادة  منها  أو  مدرس  (  و متاحة ألى )  للطلبة والطالبات )  متاحة الشيتات

: اذا قام أي مدرس بإزالة امسى من الشيتات  ووضع امسه عليها فلن أساحمه نهائيًا وسأخذ حقي منه يوم احلساب   ملحوظة
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األعمالالسلطان
عثمان بن

ارطغرل
 ) العثمانيون هم )    قبائل من أسيا الوسطى
  (عثمان بن ارطغرل)  ) مؤسس الدولة العثمانية ) تنتسب الدولة العثمانية اليه

امليالدي (   13ن ) نشأت الدولة العثمانية يف أواخر القر

الثاني  محمد 
( الفاتح)

( ةالقسطنطيني) لقب بالفاتح ال نه استطاع فتح    1481:  1451  فرتة احلكم من عام

1453 عاصمة الدولة البيزنطية ) استانبول حاليا (  عام ةمتكن من فتح القسطنطيني.

 عاصمة هلم ةالقسطنطينياختذ العثمانيون

1520:  1512  حلكم من عامفرتة ا سليم األول

  ( اجته يف محالته حنو (    )     16بداية القرن)  املشرق العربي .

كانت مصر حتت الدولة اململوكية حكم مصر

توىل املماليك حكم مصر بعد سقوط الدولة االيوبية

مت جلبهم بواسطة التجار ) صبيان (  هم غلمان اصل المماليك

( مت تدريبهم يف مدارس خاصة )     سالطني واألمراءمت بيعهم إىل ال

اطراف اجلزيرة العربية   (     –اليمن      -بالد الشام         -  مصر  يف    )  قامت  الدولة امتداد 

: بسبب الموقع الجغرافي الذى أدى إلى عوامل االزدهار
) السيطرة على طرق التجارة بني أوروبا والشرق (

صول على الرسوم املالية عند مرور القوافل التجارية بأراضيهااحل

الوحدة األولى       ) مصر في ظل الحكم العثماني(
مصر ( نالدرس األول       ) دخول العثمانيي

ازدهار دولة المماليك

المماليك دولة

(الدولة العثمانية ) اهم سالطين الدولة العثمانية

العثمانيين ءأحوال مصر قبل مجي
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األوضاع 
ةاالقتصادي

  االقتصادية بسبب األحوالسوء :
  (م 1498طريق راس الرجاء الصاحل عام  الربتغال اكتشاف   )

( أصبحت التجارة العاملية ال متر مبصر  ) بالتاىل فقدت مصر املبالغ املالية التى كانت تأخذها

األوضاع 
السياسية

 بسبب سوء األوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية :
 (الفنت واإلضرابات بني فرق املماليك املختلفة )

أدت سوء األوضاع االقتصادية  وقلة األموال إىل ظهور املشاكل السياسية والعسكرية

قديما
اجلنوب ( و الغرب  جهيت  يدور حول إفريقيا  من   )    طريق راس الرجاء الصاحل 

يف قارة أسيا (  اهلند )   يصل إىل

م 1498عام  امليالدي (  15) أواخر القرن   اكتشفه الربتغاليون  

البحر املتوسط ( -قناة السويس  ) تربط بني البحر احلمر   حديثا

(    سليم األولالعثمانيون   القائد )   األطراف

(   غوريال  نصوهقئد  ) املماليك    القا

مرج دابق  ) مشال سوريا ( المكان

ضعف املماليك األسباب

 الشامبالد رغبة سليم األول يف ضم

( الغوري قنصوه) قتل السلطان      هزمية املماليك األحداث

سقوط بالد الشام  يف يد الدولة العثمانية  ) أصبحت الشام والية عثمانية ( النتائج

اصبح الطرق مفتوح أمام الدولة العثمانية لضم مصر

عوامل ضعف دولة المماليك

طرق التجارة البحرية

العثمانيين على مصر والشام سيطرة 

) الشام (  م 1516معركة مرج دابق 
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(    سليم األولالعثمانيون   القائد )   األطراف

 )  املماليك    القائد  ) طومان باى

صحراء العباسية  ) عند الريدانية ( المكان

ليكألنها املقر الرئيسي لدولة املمااالستيالء على مصر رغبة سليم األول  األسباب

 مصر تعترب مفتاحًا للمشرق العربيألن

) قتل السلطان  طومان باى  ( هزمية املماليك األحداث

(  1517مصر والية عثمانية  أصبحت )  القاهرة دخول العثمانيني النتائج

نهاية دولة املماليك

أصبحت مصر والية عثمانية

األسباب
لصاحل الدولة العثمانية املماليك أمراء وخيانة بعض كلدولة املمالي عدم االستقرار الداخلي .

التدهور االقتصادي لدولة املماليك

النظم احلربية التقليدية  القدمية املماليك استخدام

(  م 1517معركة الريداينة يناير   )مصر

أسباب هزيمة المماليك في مصر والشام
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الحكم العثماني
 ( فقدت استقالهلا) أصبحت مصر والية عثمانية

أصبحت مصر ختضع لنظام احلكم العثماني

حكم ظامل ( لة العثمانية يف مصر حكم استبدادياكان حكم الدو(

المهامهيئات الحكم

الباشا أوالوالي 
 فى الواليةنائب السلطان هو

حتى ال يستقل أو ينفرد باحلكم فى الوالية  ( (  سنوات 3 )   إىل(   سنة  )  مدة احلكم من (

 . اختذ القلعة مقر للحكم من مصر

الواليمهمة 
العثمانى اإلشراف على تنفيذ أوامر وقرارات السلطان

 إىل السلطان.املفروضة على البالد  (    الضرائب) اخلراج  إرسال

 احلفاظ على اآلمن يف الوالية

 الدعوة النعقاد الديوان

( عيانار األكب   -   علماءكبار ال  –  وظفنيكبار امل  –ضباط احلامية العثمانية )  يتكون من  الديوان

الوالي  أعمال مراقبة مهمة الديوان

من اجليشتتكون من فرق عسكرية   الحامية العثمانية

الدفاع عن البالد مهمة الحامية

اعتمد العثمانيني يف حكم األقاليم على املماليك المماليك

هلم خربة طويلة يف حكم البالدألنهم  السبب

( واهم نتائجه في مصر الدرس الثاني  )  الحكم العثماني

الذى أقره سليم األول مظاهر الحكم العثماني في مصر

هيئات الحكم العثماني في مصر
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كان السلطة السياسية ) سلطة استبدادية ( ظاملةالعثمانيالحكم 

حتى تضمن الدولة العثمانية استمرار احتالهلا ملصرالسبب

( العلمية والثقافية   –االجتماعية  –االقتصادية )  مصر  أحوالتدهور النتيجة

ة االقتصاديةتدهور احلالأدت سياسية الدولة العثمانية إىل الحالة االقتصادية

* تأخر الصناعةاألسباب إهمال الزراعة      *  كساد التجارة

طبقة احملكومني ( -) الطبقة احلاكمة  طبقتني  إىل املصرياجملتمع انقسم الطبقات

كان احلكام يتمتعون بالثروة والنفوذالطبقة الحاكمة

كانت طبقة احملكومني ) املصريون ( حمرومة من خريات بالدهمطبقة المحكومين

ى إىل  ) التفرقة بني احلاكم واحملكوم (نتيجة حكم الدولة العثمانية أدالنتيجة

تدهور  أسباب
الحياة الثقافية

فقطوحفظ القرآن  على دراسة الفقه والتشريع  يف األزهر  اقتصر التعليم

( والطبيعة الرياضيات العقلية مثل  ) العلومب عدم االهتمام.

تدهورت احلياة األدبية وتوقف نشاط التأليف

الحياة االجتماعية

طبقات المجتمع المصري

والثقافية العلميةالحياة 

أحوال مصر في ظل الحكم العثماني

الحياة االقتصادية
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) فى عصر حكم املماليك (   من العمارة والفنون و اآلثار كبرية نت مصر متتلك ثروةكا عصر المماليك

تدهورت احلياة الفنية أثناء حكم الدولة العثمانية الدولة العثمانية

تأخر احلرف والصناعات

السبب
العثمانية عاصمة الدولة  ( االستانة ) ام سليم األول برتحيل امهر الصناع إىليق

باالستيالء على التحف الثمينة واملخططات النادرة م األول سلي قام

( الفقر واجلهل واألمراض مشكالت كثرية  منها )  عانت بعض طوائف اجملتمع املصري من الفقر والمرض

والثقافيةساد اجلمود والتأخر يف كافة نواحي احلياة العلمية  الجمود

الفنيةالحياة 

ماني على مصرالحكم العث نظام نتائج
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اد محلة عسكرية  إىل مصرقامت فرنسا بإعد اتجاه الحملة

( نابليون بونابرت )   قائد احلملة  مل يعلم اجتاه الرحلة غري

كبريا  اعتربت احلكومة الفرنسية امر احلملة الفرنسية سرا

حتى ال يتسرب اخلرب إىل اإلجنليز الذين كانوا يراقبون البحر املتوسط السبب

فرنسياخلوف من مهامجة األسطول اإلجنليزي األسطول ال

( المعلنةاألسباب  ( األسباب الحقيقية) الغير حقيقية ) الغير معلنة
تأديب املماليك وحتطيم نفوذهم وقوتهم

املماليك ظلمالتجار الفرنسيني من  محاية

إنشاء حكومة مصرية خالصة للمصريني

: تهديد مصاحل  إجنلرتا فى الشرق عن طريق

 (اهلند عمراتها يف ومست اقطع الطريق بني وإجنلرت  )

أنشاء مستعمرة فرنسية تكون قاعدتها مصر

 تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها

للحملة التجهيز
زودت احلملة بكافة األدوات واملعدات واألسلحة احلربية

) ضمت احلملة العلماء يف خمتلف اجملاالت ) الفنون والعلوم

رين والرسامنيضمت احلملة جمموعة من الكتاب واملصو

 فرنسا سراجنوب (     1798 ميناء طولون)   من احلملة الفرنسية  أحبرت  التحرك

على جزيرة مالطة احلملة  استولت

( لتضليل األسطول اإلجنليزي  .    كريت احلملة الفرنسية  إىل جزيرة )   وصلت التضليل

1798يوليو  (    اإلسكندرية )  وصلت احلملة إىل مدنية.

( الحملة الفرنسية على مصرالوحدة الثانية  )    
م ( 1801 – 1798الدرس األول ) دخول الحملة  الفرنسية مصر ) 

أسباب الحملة الفرنسية على مصر

اإلعداد للحملة

التجهيز للحملة

خط سير الحملة
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المقاومة في 
اإلسكندرية

 اإلسكندرية( حاكم  حممد كريم )  بقيادة الفرنسية احلملة اإلسكندريةقاوم اهل

فشل ) حممد كريم ( فى التصدى للحملة الفرنسية

 ( بداية االحتالل الفرنسي يف مصر تكاناإلسكندرية  ) احلملة الفرنسية  احتالل

رنسية املماليك يف معركتنيواجهت احلملة الف المعارك

 معركة امبابة –معركة شرباخيت

(  فرار املماليك إىل الصعيد)    هزمية املماليك  النتيجة

 دخول الفرنسيني مصر

( 1799 – 1798قائد احلملة الفرنسية يف مصر  )  نابليون

 نسياألسطول الفر     - نلسون (   بقيادةاألسطول اإلجنليزي ) األطراف

األحداث
) هزمية األسطول الفرنسي )تدمري اجلزء األكرب من األسطول الفرنسي

 )  مقتل قائد األسطول الفرنسي   )   قام كليرب بإبالغ نابليون باهلزمية

نتائج الموقعة
.انقطاع الصلة بني اجليش الفرنسي املوجود يف مصر و بني فرنسا

سد احتياجهم. اعتماد الفرنسيني على موارد مصر يف

.إضعاف قوة الفرنسيني  و إضعاف  الروح املعنوية للجنود

هو جتهيز اجليش وتوجيهه إىل أهداف عسكرية الحملة

) بالقوة ( هو استيالء دولة على بلد اخر قهرًا االحتالل

) يعيش فيه ( أو يستغله اقتصاديا أو عسكريا  يتوطنه هو إقليم حيكمه اجنيب المستعمرة

المعارك الحربية بين فرنسا والمماليك

تعريفات

مقاومة المصريين

1798موقعة أبو قير البحرية أغسطس 
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كشف االحتالل الفرنسي عن أطماعه احلقيقة باحتالله ملصر أطماع االحتالل

منو وتعاظم الشعور الوطين ضد االحتالل الفرنسي  النتيجة

بثورات ضد االحتالل الفرنسي املصريالشعب  قام

الثورة أسباب
الفرنسي لسطواألبعد حتطم  املصريعلى الشعب  الضرائب الباهظة الفرنسيني فرض 

  ) للحصول على التمويل الالزم للحملة (
األموالحبثا عن  واحملال  تفتيش بيوت املصريني .

 واملساجد احلارات أبوابهدم

مقرا لقيادة الثورةالشريف  (    األزهر )    كان مركز الثورة

الثورة أحداث

سخط األهالي ) املصريني ( على الفرنسيني

الشدة والعنف مع الثوار  ) نابليون ( استخدم 

 (  حرمة ومكانه األزهر ة بسببإساءكان هذا الموقف )   خبيوهلم األزهردخل الفرنسيني
 منهم . 6القبض على زعماء الثورة ) مشايخ األزهر  (  وقام بإعدام

استثناء الشيخ السادات من اإلعدام الن نابليون :

 (  خشى نابليون رد فعل املصريني)  املصريني  مكانة الشيخ السادات لدى نابليون  ادرك

نتائج الثورة
 الغاء ديوان القاهرة

املقيمة مبصر) األجانب ( إنشاء ديوان اخر ضم مجيع الطوائف الغري مصرية

 على التجار والعلماءاملالية  فرض الغرامات .

عمل الفرنسيني على حتصني القاهرة 

لألوضاع (التغيير الجذري  )  املة تهدف إلىحركة شعبية ش هي مفهوم الثورة
   ( االجتماعية يف اجملتمع –االقتصادية  –السياسية  )

( الدرس الثاني ) أحوال مصر تحت االحتالل الفرنسي

( 1798األولي ) أكتوبر   ثورة القاهرة
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الحملة أسباب
 : بعد موقعة أبو قير البحرية وتحطيم األسطول الفرنسي 
(  مشرتكة لطرد الفرنسيني من مصرمحلة  إعداد)    ضد فرنسا(   إجنلرتامع  األتراك )  حتالف

إىل الشام ) خطة هجومية (بقيادته واالجتاه  مت إعداد جيش  وقف نابليونم

النتائج
 : فشل حملة  نابليون في فتح عكا بسبب
اهل عكا يف الدفاع عنها بسالة*   قوة أسوار عكا

خسر نابليون أعداد كبرية من اجلنود بسبب تفشى مرض الطاعون بينهم

اجليش العثمانى- نابليون (  بقيادة) القوات الفرنسية   األطراف

عند عودة نابليون من الشام دارت املعركة

* مت اسر قائد العثمانيني        هزمية القوات العثمانية النتائج

) ب رحيل نابليون عد موقعة أبو قري الربية (رحيل نابليون سرا إىل فرنسا 

( 1800 – 1799)   قام نابليون بتعيني )  كليرب  (  قائد للحملة الفرنسية يف مصر

 الدولة العثمانية - ) الفرنسيني (  كليرب  األطراف

على نفقة الدولة العثمانيةومعداتهم  بأسلحتهمخروج احلملة الفرنسية  بنود االتفاق

رحبت الدولة العثمانية وتقدمت القوات العثمانية حنو القاهرة

رفضت احلكومة الربيطانية االتفاقية موقف إنجلترا

 كأسرى حرب اجلنود الفرنسينيخروج  إجنلرتامطالبة

فشل االتفاقية  النتائج

الشام مرة اخرى إىل وأعادها وهزمهم هاجم كليرب القوات العثمانية .

1799الحملة الفرنسية على الشام  مارس 

( 1799 يوليومعركة أبو قير البرية  ) 

1800العريش  اتفاقية ) معاهدة (

( 1800 – 1799) كليبر قائد للحملة الفرنسيةولية ت
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ضد القوات الفرنسية–(  عمر مكرم     )  الشعب بزعامة األطراف

حي بوالق  مركز الثورة

اإلجراءات العقابية اليت اختذها كليرب ضد اهل القاهرة األسباب

األحداث
 الفرنسييوجد بها خمازن متوين اجليش  بوالقكانت

ى ما فيها وقتلوا احلامية الفرنسيةحطم الثوار املخازن واستولوا عل .

عجز كليرب عن إمخاد الثورة واستمرت  اكثر من شهر موقف كليبر

جلأ كليرب إىل استخدام القوة فقام بقتل بعض الثوار وتدمري حي بوالق باملدفعية

منع كليرب الغذاء عن اهل القاهرة

النتائج

واإلتاوات الباهظة الضرائب  كليرب  فرض .

درة األموال واملمتلكاتمصا

 الفرنسيني ( ( و  كليرب) زيادة سخط الشعب على (

بعد هدوء األوضاع يف مصر  اإلصالحات

بدأ كليرب يف إجراء بعض اإلصالحات لكى يلبى احتياج اجليش الفرنسي

إنشاء حصون يف القاهرة واإلسكندرية

 1800( عام   زهر    بقتل كليرب قام سليمان احللبى ) شاب سوري  يدرس األ مقتل كليبر

(  1801 – 1800)   توىل قيادة احلملة الفرنسية يف مصر مينو

كان اقدم ضباط احلملة الفرنسية

1800رة الثانية مارس ثورة القاه

مقتل كليبر
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احلملة الفرنسية ألنه كان اقدم الضباط  قيادة (  مينو ) توىل نهاية الحملة 

 ايقن مينو استحالة جناح احلملة الفرنسية يف مصر لعدة أسباب وهى:

قاعدة إلمرباطورية فرنسية يف الشرق ( عدم حتقيق هدف احلملة الفرنسية وهو  ) جعل مصر  األسباب

 تعدد ثورات املصريني

مقاومة العثمانيني واملماليك احلملة

تفوق إجنلرتا البحري وحصار الشواطئ املصرية

( ممثل اجليش اإلجنليزي -مينو   )  االتفاقية كانت بني اتفاقية الجالء

 ( 1801) سبتمرب  فى  السفن اإلجنليزيةخروج الفرنسيني من مصر بكامل عدتهم على

النتائج
الحربية

جعل مصر قاعدة إمرباطورية فرنسية يف الشرق احلملة الفرنسية مل تستطيع

مل تتمكن فرنسا من قطع الطريق بني إجنلرتا واكرب مستعمراتها يف اهلند

قوة ونفوذ املماليك احلملة الفرنسية أضعفت

النتائج
السياسية

إجنلرتاوخاصة  مصر املتميز موقع أهمية إىلالعامل  أنظارتت فرنسا لف .

انعزال مصر عن التطور الذى حدث فى العامل  (     أظهرت مدى عزلة اجملتمع املصري عن العامل (

القيام بالثورات ضد االحتالل (إيقاظ الوعى القومي لدى املصريني (

العلميةالنتائج 
والثقافية

( فك رموز  الكتابة املصرية القدمية ) أدى إىل  اكتشاف حجر رشيد

 تأليف كتاب وصف مصر

 املتوسطبالبحر  األمحرالبحر  دراسة مشروع توصيل

) إنشاء اجملمع العلمي املصري ) مقر إجراء األحباث العلمية

الحربية األهداففشلت الحملة الفرنسية في تحقيق  ملحوظة
النتائج العلمية هيالفرنسية  اهم نتائج الحملة (  )

1801 لمصر  عام  نهاية االحتالل الفرنسي 

نتائج الحملة الفرنسية على مصر

( 1801)  قائد للحملة الفرنسية ينومولية ت
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رحيل الحملة 
الفرنسية

عانت مصر بعد رحيل احلملة الفرنسية من حالة الفوضى الشديدة

باإلضافة إىل قوة الزعامة الشعبية  ( ظهرت ثالث قوى تتصارع على حكم مصر (

حبكم مصر احق رأت الدولة العثمانية أنها العثمانيون رأى

ان الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية يف حكم مصر  ألنها والية عثمانيةاألسباب

عني السلطان العثماني يف هذه الفرتة من الفوضى الكثري من الوالةاإلجراءات

  للتخلص منهمقتل بعضهم نتيجة املؤامرات  التى دبرت

نفراد  بالسلطةتطلع املماليك إىل اال طموح المماليك

ضد الفرنسيني واإلجنليز قدموا تضحيات وساعدوا العثمانينيانهم  األسباب

اشرتكوا يف املعارك الكثرية ضد الفرنسيني

أسباب الفشل
فشلوا في الوصول لحكم مصر بسبب:
 الصراعات بينهم على السلطة

 نهب ثروات البالد

 للبالد ىل املصلحة العامةعدم النظر إ

اهلند ( . مستعمراتها  يف  تامني طرق مواصالتها إىلل)    أرادت إجنلرتا السيطرة على مصر أطماع إنجلترا

 من مصر  بقاء القوات الربيطانية فى مصر بعد خروج فرنساعملت على

) الدرس الثالث ) محمد على واليا على مصر

القوى المتصارعة على حكم مصر

العثمانيون

المماليك

اإلنجليز



دراسات اجتماعية (  ملخصات)مذكرات دراسات اجتماعية ( )بوك  باسم   الفيس صفحة  مرفوعة على شيتات ) حتيا مصر ( (01226084618) وليد نصرى  

الصف السادس االبتدائي ( –الثاني والثالث اإلعدادي األول و  الصف ) الدراسات االجتماعية -األول الثانوي   الصف -  الصف الثالث الثانوي اجلغرافيا

حة
صف

ال
1

6

الزعامة الشعبيةظهرت قوى جديدة وهى قوة الشعب املصري بقيادة  قوة الشعب المصري

دور الزعامة 
الشعبية

  حيث : لها دور كبير في مقاومة االحتالل على راسها ) المشايخ والعلماء (الزعامة الشعبية
 يف ثورة القاهرة األوىل والثانيةمهم  هلا دور كان

 دبث الروح الوطنية يف مواجهه الغزو األجنيب وطرده من البالكان للزعامة الشعبية الفضل فى

 على مصر ( واليا حممد على)هلا دور يف  الضغط على السلطان العثماني يف تعيني كانت

بدأت الدولة العثمانية السيطرة على مصر وقامت بتعني عدد من الوالة الدولة العثمانية

فشل  الوالة يف إدارة شئون البالد

أسباب الفشل
عجز الوالة عن دفع رواتب اجلند املتأخرة 

األهالي على ضرائب ض الفر

 (  كثرية يف مصر إضراباتحدوث أدى ذلك إىل  )

عزل خورشيد
1805مايو  13

( الوالي العثماني لعزل خورشيد باشا)    كمة اجتماع زعماء الشعب بدار احمل

 ء (  كبري العلما ) عبد اهلل الشرقاوي *نقيب األشراف (  الزعماء :  ) عمر مكرم

 قاموا بتعيني حممد على  واليا على مصر

كم بالعدل وال يصدر امر إال مبشورة زعماء الشعب .حي ان ) حممد على (هلم  تعهد

موقف السلطان 
العثماني

 رفض قرار تعيني حممد على يف بداية األمر

 . وافق بعد ذلك بسبب الضغط الشعيب والعلماء عليه

) الزعامة الشعبية ( قوة الشعب المصري

( 1848 – 1805وتوليه محمد على حكم مصر )   ة الشعب ثور

موقف زعماء الشعب
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والسيطرة على مصر (   حممد على ) جنلرتا يف خلعرغبة إ األسباب

أرسلت إجنلرتا محلة بقيادة فريز ر )  وصلت إىل  اإلسكندرية ( سير الحملة

ثم زحفت على رشيد

األحداث
استولت احلملة على اإلسكندرية

حث عمر مكرم املصريني على التجمع يف رشيد واحلماد

مادهزم املصريني اإلجنليزي يف رشيد واحل

وأهالي رشيد واحلماد هزمية القوات الربيطانية بسبب املقاومة الباسلة للشعب املصري النتائج

  ( 1807جالء القوات الربيطانية عن اإلسكندرية  ) سبتمرب

وعلى راسهم العلماء يف احلكمأراد حممد على من القضاء على منافسيه ) املشاركني (  األسباب

 بني الزعماء والعلماءالف استغل اخل األساليب

م 1809عام  إىل دمياط (   عمر مكرم)  نفى نقيب األشراف  النتيجة

 من منصبة الشرقاوي (عبد اهلل )  عزل الشيخ

مذبحة القلعة
1811مارس 

دعا زعماء املماليك إىل حفل تقليد ابنه طوسون القيادة العامة حلملة احلجاز

 مذحبة القلعة (  قام بقتل عدد كبري منهم (

تعقب ابنه إبراهيم باقى املماليك وقضى على عدد منهم

هرب الباقي إىل السودان

بعد انفراد ) حممد على  (  باحلكم والقضاء على العقبات ملحوظة

بدا ) حممد على  (  يف بناء مصر احلديثة

القضاء على الزعامة الشعبية

( 1807حملة فريزر على مصر ) مارس 

القضاء على المماليك

(محمد على ) التي واجهت ( العقباتالصعوبات ) 
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بعد توليه حممد على حكم مصر  محمد على

ر الداخلية واخلارجيةاخذ يرسم سياسية مص

من اجل بناء مصر احلديثة على النسق األوربي  ) خاصة النظام الفرنسي ( الهدف

السيطرة  الكاملة على البالدالهدف

مقرها القاهرة )  جعل احلكومة املركزية على راس النظام (الحكومة المركزية

اإلداري كلهمجيع األوامر للنظام  تصدر منها مهام الحكومة 

مديريات 7قسم البالد  إىل المديريات

(تقسم املراكز إىل عدة أقسام(       )    كل مديرية تتبع عدد من املراكز  )

كل  قسم يضم عدد من القرى

قام حممد على بإنشاء دواوين وجمالس ) حتى تساعده يف حكم مصر ( الدواوين والمجالس

ة القلعةمثل  ) الديوان العالي   (  مقر

اهتم حممد على بالسياسية االقتصادية  الهدف

لتحقيق االستقالل السياسي ملصر

من اخلارج (منتج  أو سلعة  أي) عدم استرياد    االكتفاء الذاتي الطرق المتبعة

زيادة موارد الدولة

ان تكون صادرات مصر اكثر من واردتها

طبق حممد على سياسية االحتكار نظام االحتكار

 ري (إشراف الدولة على مصادر االقتصاد املص )   هو  االحتكار

1848:  1805(  الدرس الرابع )  محمد على وبناء مصر الحديثة

الداخلية ( محمد على ) سياسية

السياسية االقتصادية

التنظيم اإلداري
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التالية باألعمالألنه قام الزراعة فى عهد حممد على ورت تط الزراعة

(الزراعية   ثروة مصر ) أساس جديدة من القطن ) اصبح منافسا لالقطان العاملية  (  أنواع إدخالبالزراعةم الهتماا

 لصناعة احلرير الطبيعى (      التوت ) تربية دودة القز ( أشجارزراعة (

 اخلضروات والفاكهة والنخيل ( قصب السكر( )   الزيتون  أشجار ) زراعة ( ) 

احلبوب الغذائيةاالهتمام ب 

ترعة احملمودية (  مثل شق الرتع والقنوات )قام ب الريمشاريع 

 القناطر اخلريية  (   الرياهم مشاريع حممد على يف (

التالية باألعمالألنه قام فى عهد حممد على  لصناعةاورت تطالصناعات

املتوفرة يف مصر صناعات تعتمد على املواد اخلام أقام حممد على بالصناعةالهتمام ا

(   األسلحة   -املالبس   -    القبليمعامل السكر بالوجه   –الغزل والنسج )    املصانعهم ا

: التقدم الصناعي بالنهوض بالجيش حيث ارتبط النهوض بالجيش

( األسلحةصناعة  –املالبس تسد احتياجات اجليش مثل  ) حممد على صناعات  أقام

ى عهد حممد على فازدهرت التجارة الداخلية واخلارجية الداخلية والخارجية

 مصر مركزا جتاريا هاما  أصبحت

(   الصناعة   -  الزراعة  ) فى  التقدم  األسباب

   للبالد الداخلياالستقرار 

الزراعة

الصناعة

التجارة

( االقتصادية  األنشطةاهم  فى عهد ) محمد على
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بالعمران والعمارة حيث ظهر فى املشروعات التالية حممد على (  )  اهتم والعمارةالعمران 

القرى  و تنمية و تطوير املدن لمشروعاتا

فى القلعة قصر اجلوهرة (  مثل  )     القصور  إنشاء

فى القلعة ( مسجد حممد على إنشاء (

 فى القلعة(  حاليا خانه ) دار احملفوظاترتالدفإنشاء

التالية  األعمالذلك والدليل على  بالتعليم والثقافة  (   حممد على)  اهتم التعليم

) خاصة فرنسا ( اخلارج إىلالبعثات التعليمية  إرسالالبعثات

خمتلف العلوم يفترمجة الكتب الترجمة

إنشاء املطبعة األمريية يف ) بوالق (المطابع

اصدرا صحيفة الوقائع املصريةالصحف

املهندسخانه ( –الزراعة  –الصيدلة  –البيطري ( –الطب ) البشرى   -إنشاء املدارس )احلربية المدارس

( لاللتحاق باملدارس العلياحاليا ثانوية إنشاء املدارس  االبتدائية و التجهيزية ) املرحلة ال

واالسطولان جناح مشروعاته الداخلية واخلارجية مرتبط باجليش  (  حممد على )  ادرك واألسطولالجيش 

التالية  باألعمال(  ) حممد على قام ف

بناء جيش قوى منظم ومدرب على احدث األساليب األوربية االهتمام بالجيش

تزويد اجليش بأحدث األسلحة احلديثة

الفرسان ( -املشاة  –) املدفعية مثل مدارس  ربية املدارس احل إنشاء المدارس الحربية

احلربى   األسطول بأحياءاهتم  الحربى األسطول

( اإلسكندرية يفترسانة لصناعة السفن )  إنشاء

العمران والعمارة

التعليم والثقافة

الجيش والبحرية



دراسات اجتماعية ( ملخصات)مذكرات دراسات اجتماعية ( )بوك  باسم   الفيس صفحة  مرفوعة على شيتات ) حتيا مصر ( (01226084618) وليد نصرى  

الصف السادس االبتدائي ( –الثاني والثالث اإلعدادي األول و  الصف ) الدراسات االجتماعية -األول الثانوي   الصف -  الصف الثالث الثانوي اجلغرافيا

حة
صف

ال
2

1

عن طريق خوض حروب خارجيةاستقالل مصر عن الدولة العثمانية  الهدف

 ) أراد حممد على التوسع اخلارجي وزيادة أمالكه ) ضم بالد جديدة إىل مصر

) اليونان ( املورة بالد  –بالد الشام  –السودان  –زيرة العربية اجل)   يفحروب  الحروب

الدول موقف 
االستعمارية

أدت السياسية التوسعية  ) حملمد على ( إىل الصدام مع أطماع الدول االستعمارية يف املنطقة

 ( من زيادة نفوذ حممد على  إجنلرتاخافت الدول االستعمارية ) يف املنطقةوفرنسا

الدول االستعمارية
1840االستعمارية على حممد على معاهدة لندن  فرضت الدول

اضطر  )حممد على  (  إىل قبول املعاهدة

أدت املعاهدة إىل تقلص مشروعات حممد على اإلصالحية يف مصر

معاهدة لندنشروط 
1840

العثمانيالسلطان  سيطرة  إىلبالد الشام واجلزيرة العربية  إعادة

 على حكم مصر(  حممد على )  تثبيت

العثماني (طان للسوع حممد على  للباب العالي  ) اإعالن خض

: 1841فرمان يونيو  اصدر السلطان العثماني فرمان باالتي
حملمد على  (  جانب حكم مصر إىلالسودان  ضم حكم (

 حممد على سنا أبناءاكرب  إىلتوريث احلكم 

سياسية محمد على الخارجية

م 1840لندن عاهدة م
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مدة حكمةاألعمالقرابته لمحمد علىالخديوي
1848بضعة اشهر توفى عام ابن حممد على إبراهيم باشا

1848 - 1854(  إبراهيم باشاوفاة  )  توىل احلكم بعد عباس باشا األول

توىل احلكم بعد وفاة عباس باشامحمد سعيد باشا

( 1854) نوفمرب   دليسبس  فردينالد فرنسي مهندس أعطى امتياز حفر قناة السويس إىل

1854 - 1863

قام بالعديد من املشروعات العمرانية واالقتصاديةماعيلالخديوي إس

نهض بالتعليم

أقام إمرباطورية امتدت إىل خط االستواء

 نتيجة إجنازات إمساعيل يف مصر وخارجها

وخاصة إجنلرتا  بالضغط على السلطان العثماني لعزلة ةحتركت الدول األوروبي

1863 - 1879

1879 - 1892توىل احلكم بعد عزل أبيه اخلديوي إمساعيللابن إمساعي الخديوي توفيق

أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
لجميع الطلبة والطالبات

خلفاء محمد على
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